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Свързване

1 Свържете щепсела на променливотоковия адаптер към устройството, така че да чуете щракване.
2 Закрепете кабела, като го окачите.
3 Свържете променливотоковия адаптер към електрическия контакт.
4 Свържете кабела за телефонна линия към устройството, така че да чуете щракване.
5 Закрепете кабела, като го окачите.
6 Свържете кабела за телефонна линия към жака за телефонна линия, така че да чуете щракване.
7 Необходим е DSL/ADSL филтър (не се доставя в комплекта), ако разполагате с DSL/ADSL услуга.
Забележка:
L Използвайте само предоставения в комплекта променливотоков адаптер PNLV226CE на 

Panasonic.
L Използвайте само предоставения кабел за телефонна линия.

База

14

25 3

7 6

Модел № KX-PRS110FX

Бърз справочник

 Български

PRS110FX_QG(7 lang).book  Page 19  Monday, July 8, 2013  5:02 PM



20 

Поставяне на батерията/Зареждане на батерията
Зареждане за 7 часа.

Забележка:
L ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО акумулаторни Ni-MH батерии с размер AAA (R03) (1).
L НЕ използвайте алкални/манганови/Ni-Cd батерии.
L Следвайте инструкциите на дисплея, за да настроите устройството.
L Уверете се, че на дисплея се показва “Зареждане” (2).

Съвети за работа
Функционални бутони
С натискането на функционален бутон можете да 
изберете функцията, показана точно над бутона на 
дисплея.

Бутон за навигация

− {^}, {V}, {<} или {>}: Прелиствайте между различните списъци и елементи.
− {^} или {V} (?): Настройте силата на звука на приемника или говорителя, докато говорите.
− {y} (Списък на входящите повиквания): Прегледайте списъка с входящи повиквания.
− {k} (Телефонен указател): Прегледайте записите в телефонния указател.
− {R} (Повторно набиране): Прегледайте списъка с повторни набирания.

Език на дисплея (слушалка) (по подразбиране: “English”)
1 {Меню} (десен функционален бутон) (11)
2 {r}: Изберете желания език. s {OK} s {T}

2

1

Символ Значение
{?} {^} Нагоре

{y} {V} Надолу

{k} {<} Наляво

{R} {>} Надясно
{V}

{^}

{<} {>}
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Дата и час (слушалка)
1 {Меню} (десен функционален бутон) (1)1
2 Въведете текущата дата, месец и година. s {OK}
3 Въведете текущия час и минути.
4 {OK} s {T}

Режим на набиране (слушалка) (по подразбиране: “Тонално”)
1 {Меню} (десен функционален бутон) (12)
2 {r}: Изберете желаната настройка. s {OK} s {T}

Основни операции
Повикване/Отговаряне на повиквания (слушалка)

Провеждане на разговори Наберете телефонния номер. s {C}/{s}

Отговаряне на повиквания {C}/{s}

За затваряне {T}

За настройка на силата на звука 
на приемателя/говорителя

Натиснете {^} или {V} неколкократно, докато говорите.

Позвъняване чрез списъка с 
повторни набирания

{R} s {r}: Изберете желания телефонен номер. s 
{C}/{s}

Временно тонално набиране 
(за потребителите на телефонни 
услуги с импулсно набиране)

Натиснете *, преди да въведете номерата за достъп, които 
изискват тонално набиране.

Сила на звънене на слушалката 1 {Меню} (десен функционален бутон) (16)
2 {r}: Изберете желаната сила на звука. s {OK} s {T}
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Телефонен указател (слушалка)

Добавяне на записи в телефонния 
указател

1 {k} s {Меню}
2 {r}: “Нов Запис” s {OK}
3 {r}: “(Име)” s {Избор}
4 Въведете името на контакта (максимално 16 символа). s 
{OK}
L Можете да промените режима на въвеждане на символи 
чрез натискане на {R/ECO}.

L За да въведете име, вижте таблицата със символи в 
инструкциите за работа.

5 {r}: “(Тел. Номер 1)” s {Избор}
L Можете да съхраните до 3 телефонни номера за всеки 
запис.

6 Въведете телефонния номер на контакта (максимално 24 
цифри). s {OK}

7 {r}: “Категор. 1” s {Избор}
8 {r}: Изберете желаната категория. s {OK}
9 {Запази} s {T}

Провеждане на разговори 1 {k}

2 {r}: Изберете желания запис. s {C}
3 {r}: Изберете желания телефонен номер. s {C}

Често задавани въпроси
Въпрос Причина/решение

Защо се показва _? L Слушалката е много далеч от базата. Преместете я по-
близо.

L Променливотоковият адаптер на базата не е правилно 
свързан. Свържете повторно променливотоковия адаптер 
на базата.

L Слушалката не е регистрирана в базата. Регистрирайте я 
(стр. 23).

Защо не мога да позвънявам? L Режимът за набиране може да е настроен неправилно. 
Променете настройката (стр. 21).

Какво трябва да направя, когато 
слушалката не се включва?

L Уверете се, че батериите са поставени правилно. 
L Заредете напълно батериите.
L Почистете контактите за зареждане и заредете отново.

Колко е експлоатационният живот 
на батерията?

L Когато използвате напълно заредени Ni-MH батерии 
(доставени батерии);
При непрекъсната употреба: макс. 12 часа.
В режим на готовност: макс. 150 часа.

L Действителният капацитет на батериите зависи от 
употребата и околната среда.

Основни операции
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Кога трябва да подменя 
батериите?

L Ако батериите са напълно заредени и се показва !, но 
след няколко разговора се показва #, подменете 
батериите с нови.

Какво е PIN? L PIN е 4-цифрено число, което трябва да бъде въведено, за 
да се променят определени настройки на базата. По 
подразбиране PIN е “0000”.

Какво трябва да направя, за да се 
покаже информация за входящо 
повикване?

L Трябва да сте абонирани за услугата Идентификация на 
повикване. Свържете се с вашия доставчик на услуги/
телефонната компания за подробности.

L Съобщението “Първо Активирайте Caller ID” ще се 
показва, докато не приемете информация за повикването 
след абониране за услугата Идентификация на повикване.

Какво трябва да направя, когато 
се чува шум, звукът прекъсва и 
изчезва?

L Вие използвате слушалката или базата в зона със силни 
електрически смущения. Поставете на друго място базата и 
използвайте слушалката далеч от източници на смущения.

L Преместете се по-близо до базата.
L Ако използвате DSL/ADSL услуга, препоръчваме ви да 
свържете DSL/ADSL филтър между базата и жака на 
телефонната линия. Свържете се с вашия доставчик на 
DSL/ADSL за подробности.

Регистриране на слушалка към базата
Доставената слушалка и база са предварително регистрирани. Ако по някаква причина слушалката 
не е регистрирана към базата, регистрирайте я отново.

1 Слушалка:
{Меню} (десен функционален бутон) (13)

2 {r}: Изберете номер на базата. s {OK}
3 База:

Натиснете и задръжте {x} за 5 секунди.
4 Слушалка:
{OK} s Изчакайте, докато се покаже “PIN На Базата”. s Въведете PIN в базата (по 
подразбиране: “0000”). s {OK}

Често задавани въпроси
Въпрос Причина/решение
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Допълнителни услуги (Идентификация на повикване и SMS)
Ако сте абонирани за услуга Идентификация на повикване,

− информацията за входящото повикване ще се покаже, когато се приеме 
повикване или при преглед на пропуснати повиквания.

− можете да разберете кой се обажда посредством различни мелодии на 
звънене (категории от телефонния указател).

За да използвате SMS, трябва да сте абонирани за Идентификация на повикване и/или 
подходяща услуга, като например SMS.

SMS (Short Message Service: Услуга за кратки съобщения)

012345

012345
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